
 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh volume 

dan frekuensi perdagangan saham terhadap volatilitas return perusahaan , maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaruh volume perdagangan saham terhadap volatilitas return 

Dari hasil regresi di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

variabel volume (TVA) 0.0857 lebih besar daripada 0.05.  Hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh volume terhadap volatilitas 

return. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anton (2006) yang menyatakan volume tidak 

mempengaruhi volatilitas. Tetapi hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Wieke Bria (2008) Yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh volume terhadap volatilitas. 

2. Pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap volatilitas return 

frekuensi berpengaruh terhadap Volatilitas return  menunjukkan 

hasil yang signifikan positif dimana. Nilai Probabilitasnya lebih 

kecil dari 0,05. Dengan hasil inilah, dapat disimpulkan bahwa 

jumlah frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap 

volatilitas return saham. Hal ini konsisten dengan penelitian yang 



 

dilakukan oleh Jones (1994), Chan dan Fong (2000) yang dalam 

penelitiannya tentang volatilitas harga saham menyatakan bahwa 

frekuensi perdagangan lebih berpengaruh terhadap volatilitas 

harga saham daripada volume perdagangan saham. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dengan hasil penelitian yang diperoleh terdapat keterbatasan yang 

muncul dalam penelitian  ini yaitu data yang digunakan tidak  berdistribusi 

normal dan  model persamaan regresi mengandung unsur multikolinieritas. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun 

saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian mendatang diharapkan lebih memperbanyak variasi 

perusahaan sampel, tidak hanya perusahaan yang masuk LQ45 saja tetapi 

juga perusahaan lain yang tidak masuk LQ45. Hal ini dikarenakan pada 

kenyataannya volatilitas return  tidak hanya terjadi pada perusahaan yang 

masuk LQ45 saja tetapi terjadi pula pada perusahaan lain. 

2. Perlu dipertimbangkan lagi untuk menggunakan jangka waktu penelitian 

yang lebih panjang supaya hasil penelitian dapat lebih mewakili suatu bukti 



 

pengaruh dari volume dan frekuensi perdagangan saham terhadap volatilitas 

return. 

3. Diharapkam untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang memiliki pengaruh yang relevan pula terhadap volatilitas 

return saham seperti trade size dan indeks harga saham gabungan. Selain 

menambahkan variabel tersebut peneliti juga dapat mempertimbangkan 

anomali-anomali yang terjadi di pasar saham pada saat periode penelitian 

tersebut. 
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